VRAAG 9

GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van
Indiener : Farid Bennasser
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Verfgebruik vanuit de stad Mechelen
Toelichting
Het gebruik van verf is soms nodig maar niet altijd goed voor het milieu. Er bestaan gelukkig
vandaag milieuvriendelijkere alternatieven. Alternatieve verf zoals verf zonder oplosmiddel of
natuurlijke verf. Of men kan kiezen om in plaats van verf iets anders te gebruiken,
bijvoorbeeld gekleurde tegels.

Vraag
Ik had dan ook volgende vragen:
- hoeveel liter verf wordt er jaarlijks door de stad Mechelen gebruik? Zit dit in
stijgende of dalende lijn?
- Welk type verf wordt gebruikt?
- Heeft de stad een beleid inzake milieuvriendelijkere verf of milieuvriendelijkere
alternatieven voor verf?
- Heeft men vanuit de stad een zicht op de impact van de gebruikte verf om milieu en
natuur (bvb. waterkwaliteit)
Datum 22/10/2020
Naam Farid Bennasser

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op woensdag vóór
de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten
het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de beperking op basis
van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 29 april
2019)
* Voor een goede werking wordt het aantal vragen voor de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn samen gecombineerd.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk Reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 24 juni 2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

